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 DANE ZBIORCZE 
AGREGATE DATA 
 

U w a g a. Uczniów i absolwentów w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży podaje się od roku szkolnego 
2002/03 łącznie z uczniami i absolwentami oddziałów tych szkół będących w strukturze szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych podaje się łącznie z uczniami oddziałów tych szkół będących 
w strukturze szkół ponadpodstawowych. 

N o t e. Students and graduates of upper secondary (post-primary) schools for youth were given since 2002/03 
school year, including students and graduates of divisions of these schools in the structure of upper secondary 
schools. Students in upper secondary schools for adults are given together with students of divisions of these schools 
in the structure of upper secondary (post-primary) schools. 
 
TABL. 1/75/. EDUKACJA   WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA 

EDUCATION   BY  LEVEL 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 SPECIFICATION 

SZKOŁY                SCHOOLS   
Podstawowe .............................  99 102 100 101 Primary 
Gimnazja ..................................  71 73 72 73 Lower secondary 

Ponadpodstawowe ...................  166 2 x x 
Upper secondary (post- 

-primary)  
zasadnicze (zawodowe) .........  36 - x x basic vocational 
średnie ...................................  130 2 x x secondary 

licea ogólnokształcące .........  46 - x x general  
zawodowe ...........................  84 2 x x vocational 

Ponadgimnazjalne ....................  x 95 103 103 Upper secondary 
zasadnicze zawodowe ...........  x 17 14 15 basic vocational  
licea ogólnokształcące ...........  x 44 39 40 general  
uzupełniające licea ogólno-

kształcące ............................  x 1 2 3 supplementary general 
licea profilowane ....................  x 20 19 18 specialized  
technika .................................  x 4 19 20 technical  
technika uzupełniające ...........  x 1 3 - supplementary technical 
artystyczne a ...........................  x 6 3 3    art a 
specjalne przysposabiające 

do pracy .............................  x 2 4 4 special job-training 
Policealne .................................  119 169 130 120 Post-secondary 
Wyższe .....................................  18 22 24 25 Tertiary 
Dla dorosłych ............................  59 62 49 53 For adults 

gimnazja ................................  1 1 2 2 lower secondary 

ponadpodstawowe .................  58 6 x x 
upper secondary (post- 

-primary) 
zasadnicze (zawodowe) ......  2 - x x basic vocational 
średnie ................................  56 6 x x secondary 

licea ogólnokształcące ......  15 4 x x general  
zawodowe .........................  41 2 x x vocational 

ponadgimnazjalne ..................  x 55 47 51 upper secondary 
zasadnicze zawodowe .........  x 2 2 2 basic vocational  
licea ogólnokształcące .........  x 22 18 16 general  
uzupełniające licea ogólno-

kształcące .........................  x 16 17 16 supplementary general 
licea profilowane ..................  x 1 1 1 specialized  
technika ...............................  x 2 1 5 technical  
technika uzupełniające ........  x 12 8 11 supplementary technical 
a Dające uprawnienia zawodowe (do roku szkolnego 2002/03 zaliczane do ponadpodstawowych średnich szkół 

zawodowych), od roku szkolnego 2007/08 tylko ogólnokształcące. 
a Giving vocational qualifications (since 2002/03 school year included to upper secondary vocational schools), 

since 2007/08 school year only general secondary schools. 
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TABL. 1/75/. EDUKACJA   WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA  (cd.) 
EDUCATION   BY  LEVEL  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 SPECIFICATION 

POMIESZCZENIA SZKOLNE           CLASSROOMS 
Szkoły :     Schools: 

podstawowe ..........................  1551 1591 1840 1801 primary 
gimnazja ...............................  775 832 1067 1003 lower secondary 

ponadpodstawowe i ponad-
gimnazjalne a ......................  2051 1862 1527 1646 

upper secondary (post-
primary) and upper sec-
ondary a 

        w tym licea ogólnokształ- 
        cące ..............................  732 878 827 896     of which general  

UCZNIOWIE I STUDENCI                PUPILS AND STUDENTS   

Wychowanie przedszkolne b ....  5501 4558 4051 4135 Pre-primary education b 

Szkoły:     Schools: 
podstawowe ..........................  38748 30719 27276 26688 primary 
gimnazja ...............................  15576 19458 16552 15878 lower secondary 

ponadpodstawowe ................  45918 245 x x 
upper secondary (post- 

-primary) 
zasadnicze (zawodowe) .....  6804 - x x basic vocational 
średnie ...............................  39114 245 x x secondary 

licea ogólnokształcące .....  21776 - x x general  
zawodowe ........................  17338 245 x x vocational 

ponadgimnazjalne .................  x 26810 23274 21828 upper secondary 
zasadnicze zawodowe ........  x 2981 2524 2447 basic vocational  
licea ogólnokształcące ........  x 15184 13626 12661 general  
uzupełniające licea ogólno-

kształcące ........................  x 9 36 62 supplementary general 
licea profilowane .................  x 7383 3477 1893 specialized  
technika ..............................  x 189 3103 4321 technical  
technika uzupełniające .......  x 19 53 - supplementary technical 
artystyczne c .......................  x 999d 359 352 art c 

  specjalne przysposabiające  
  do pracy ............................  x 46 96 92 special job-training 

policealne ..............................  10874 13035 13430 12608 post-secondary 
wyższe ..................................  119861 141388 146940 148237 tertiary 
dla dorosłych .........................  10348 6934 6122 6000 for adults 

gimnazja .............................  262 342 312 300 lower secondary 

ponadpodstawowe  .............  10086 2125 x x 
upper secondary (post- 

-primary) 
zasadnicze (zawodowe) ...  221 - x x basic vocational 
średnie .............................  9865 2125 x x secondary 

licea ogólnokształcące ...  3563 1292 x x general  
zawodowe .....................  6302 833 x x vocational 

ponadgimnazjalne ..............  x 4467 5810 5700 upper secondary 
zasadnicze zawodowe .....  x 257 231 234 basic vocational 
licea ogólnokształcące .....  x 2398 2950 3099 general  
uzupełniające licea ogól-

nokształcące ..................  x 819 1863 1688 supplementary general 
licea profilowane ..............  x 254 230 230 specialized  
technika ...........................  x 209 105 111 technical  
technika uzupełniające .....  x 530 431 338 supplementary technical 

a Łącznie z szkołami policealnymi. b Dotyczy dzieci w wieku 6 lat objętych edukacją w oddziałach przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych i w przedszkolach. c Dające uprawnienia zawodowe (do roku szkolnego 2002/03 zali-
czane do ponadpodstawowych średnich szkół zawodowych), od roku szkolnego 2007/08 ogólnokształcące. d Łącznie 
z uczniami, którzy ukończyli 8-letnią szkołę podstawową.  

a Including post secondary schools. b Concerns children aged 6 attending pre-school sections of primary and nur-
sery schools. c Giving vocational qualifications (since 2002/03 school year included in upper secondary vocational 
schools), since 2007/08 school year only general secondary schools. d Including pupils who completed 8th grade of 
primary school.  
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TABL. 1/75/. EDUKACJA   WEDŁUG  SZCZEBLI  KSZTAŁCENIA  (dok.) 
EDUCATION   BY  LEVEL  (cont.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000/01 2005/06 2008/09 2009/10 SPECIFICATION 

ABSOLWENCI               GRADUATES 

Szkoły:     Schools: 
podstawowe ..........................  6860 5485 4891 . primary 
gimnazja ...............................  x 6547 5544 . lower secondary 

ponadpodstawowe ................  9839 109 x . 
upper secondary (post-

primary) 
zasadnicze (zawodowe) .....  2144 - x . basic vocational 
średnie ...............................  7695 109 x . secondary 

licea ogólnokształcące .....  4393 - x . general  
zawodowe  .......................   3302 109 x . vocational  

ponadgimnazjalne .................  x 8070 6988 . upper secondary 
zasadnicze zawodowe ........  x 864 583 . basic vocational 
licea ogólnokształcące ........  x 4795 4530 . general  
uzupełniające licea ogólno-

kształcące ........................  . 13 14 . supplementary general 
licea profilowane .................  x 2104 1717 . specialized 
technika ..............................  x 163 29 . technical 

  technika uzupełniające  ......   - 33 . supplementary technical 
  artystyczne a .......................  x 119 51 . art a 

specjalne przysposabiające  
  do pracy ............................  x 12 31 . special job-training 

policealne ..............................  4056 4393 2916 . post-secondary  
wyższe ..................................  17233 26315 30564 . tertiary 
dla dorosłych .........................  2892 1815 1185 . for adults 

gimnazja .............................  x 53 40 . lower secondary 

ponadpodstawowe ..............  2892 1365 x . 
upper secondary (post- 

-primary) 
zasadnicze (zawodowe) ...  28 - x . basic vocational 
średnie .............................  2864 1365 x . secondary 

licea ogólnokształcące ...  1297 804 x . general  
zawodowe .....................  1567 561 x . vocational 

ponadgimnazjalne ..............  x 397 1145 . upper secondary 
zasadnicze zawodowe .....  x 58 50 . basic vocational 
licea ogólnokształcące .....  x 313 485 . general  
uzupełniające licea ogól-

nokształcące ..................  . 26 406 . supplementary general 
licea profilowane ..............  . - 64 . specialized 
technika ...........................  x - 16 . technical 
technika uzupełniające .....  x - 124 . supplementary technical 

a Dające uprawnienia zawodowe (do roku szkolnego 2002/03 zaliczane do ponadpodstawowych średnich szkół 
zawodowych), ogólnokształcące od roku szkolnego 2007/2008 tylko ogólnokształcące.  

a Giving vocational qualifications (since 2002/03 school year included in upper secondary vocational schools), 
since 2007/08 school year only general secondary. 

 
 


